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Christian Pritchard
CEO Nortel

Ny milepæl i Nortels
historie
I Nortels korte historie har vi noen hendelser
som er ekstra minneverdige. Det ene er selve
oppstarten i september 2019. Da kom det
endelig et selskap som utfordret duopolistene
Telenor og Telia og tilbød norske bedrifter
grenseløs databruk med lav fastpris.
Den andre kom bare 14 måneder senere. Da gikk Nortel
på børs. Noteringen på Euronext Growth dokumenterte
markedets tro på vårt konsept, og vi har fortsatt å innfri på
disse forventningene gjennom kraftig vekst.
Mars 2022 ble en tredje historisk måned for Nortel. Da
sluttforhandlet vi avtalen om å kjøpe Atea Mobil og overta
opp til 21 000 aktive brukere. Samtidig vedtok
generalforsamlingen i Nortel å gjennomføre en rettet
emisjon, blant annet for å finansiere oppkjøpet.
Dette etablerer Nortel som en klar nummer tre i det
norske bedriftsmarkedet. Det vil komme kundene til gode
gjennom økt konkurranse og utvikling av nye tjenester
innen mobilkommunikasjon.
Parallelt med at vi landet oppkjøpet av Atea, fortsatte
Nortels sterke organiske vekst også i første kvartal av
2022. Ved utgangen av mars hadde vi lagt 5000 nye sim
til vår portefølje, som summerte seg til 32 150. Det er en
økning fra samme kvartal i fjor på 94 prosent!

Vi fortsetter å jobbe mot høy organisk vekst med like stort
fokus som tidligere. Kombinert med kjøpet av Atea, gjør
det at vi beregner Nortels kundebase til å være på om lag
60 000 aktiverte sim i juli i år.
Kvartalsomsetningen var rekordhøy, på 34,7 millioner
kroner. Også det var en vekst på 94 prosent
sammenlignet med fjoråret. Justert EBITDA-resultatet for
kvartalet er -7,5 millioner kroner ( -22 prosent)
sammenlignet med -6,5 millioner kroner ( -37 prosent) i
samme kvartal i fjor.
Med Atea om bord, forventer vi en positiv EBITDA i 2022.
Inntektene per bruker (ARPU) var 359 kroner i kvartalet,
mot 369 kroner i foregående kvartal.
En viktig suksessfaktor for Nortels vekst, har vært
partnerskap og samarbeidsavtaler med sterke
distribusjonskanaler som Mobit-kjeden. I løpet av
kvartalet resulterte dette blant annet i store avtaler med
logistikkselskapet Greencarrier og sprengningsselskapet
Kjell Foss AS.
Som en del av oppkjøpet av Atea Mobil har vi også
inngått en partneravtale med Atea AS. I tillegg blir vi
leverandør av mobiltjenester til selskapets mer enn 1750
ansatte på 22 Atea kontorer rundt om i Norge.
Det sterke distribusjonsnettverket, sammen med vårt
voksende salgskorps styrker vårt organiske
vekstpotensial ytterligere i resten av 2022.
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Nortel
- fra null til grenseløs

«Vi er de første i Norge som
tilbyr et abonnement med fast
pris, grenseløs bruk og Telenordekning. Det gjør vi fordi vi vet at
du har viktigere ting å tenke på
enn tomme datapakker.»
Christian Pritchard,
gründer og adm.direktør

Historien om mobilselskapet som tar norske bedrifter på
alvor begynte i 2019. På bare et par år har Nortel teamet
skapt en reell utfordrer i markedet.
Nortel er fortsatt et annerledes teleselskap for bedrifter,
og en tydelig utfordrer til duopolet i det norske
telemarkedet. 5G og måten vi lever på i dag stiller nye
krav til bransjen, og derfor var Nortel det første
teleselskapet som valgte å slippe databruken fri for
bedrifter med abonnementet Grenseløs.
Teamet som etablerte Nortel i 2019 hadde lang
erfaring fra mobilbransjen, og en ambisjon om å kunne
tilby små og mellomstore bedrifter i Norge billigere og
bedre tjenester enn det de to gigantene i
telemarkedet. Gründer og administrerende direktør,
Christian Pritchard etablerte sitt forrige selskap Mobitalk
på loftet hjemme i Ålesund. Da selskapet ble solgt til

Phonero, hadde han bygget opp en betydelig kundebase
og konkurranse-dyktige løsninger til shipping og offshore.
I dag er hovedkontoret til Nortel fortsatt i Ålesund, men
loftet er byttet ut med inspirerende lokaler midt i sentrum.
Christian har et erfarent lederteam i ryggen som deler de
samme ambisjonene som skapte grunnlaget for Nortel.
Nortel har hovedkontor i Ålesund, og er representert
gjennom egne kontorer, samarbeidspartnere og et
landsdekkende forhandlernettverk gjennom Norges
største mobil- og IT leverandør Mobit. Selskapet er notert
på vekstbørsen Euronext Growth.
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Et annerledes
teleselskap for
bedrifter

nortel.no

Høydepunkt Q1

ANTALL SIM

Antall sim summerte til 32 150 ved utgangen av
første kvartal, en vekst på 94 % sammenlignet med
første kvartal i 2021, og en økning på 4 950
gjennom kvartalet.

ARPU

Gjennomsnittlig inntekt pr. bruker (ARPU) var 359
kroner i første kvartal, mot 369 kroner i forrige
kvartal.

OMSETNING

I første kvartal 2022 omsatte Nortel for 34,7 millioner
kroner, tilsvarende en økning på 94 % y-o-y.

EBITDA

Nortel fikk et justert EBITDA-resultat på – 7,5
millioner kroner i første kvartal, mot et justert
EBITDA-resultat på – 6,5 millioner kroner i samme
kvartal i fjor.

EMISJON

I generalforsamling i mars besluttet aksjonærene en
fullmakt til styret for å kunne utstede aksjer ved
transaksjoner/kjøp av kundeporteføljer.
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Nøkkeltall
Første kvartal

YTD/YE

Urevidert

Urevidert

Urevidert

(*) Urevidert

Q1 2022

Q1 2021

YTD 2022

YE 2021

Inntekter

34 666

17 867

34 666

Trafikk -varekost

26 484

13 058

26 484

69 952

Justert EBITDA

-7 532

-6 526

-7 532

-21 317

Justert EBITDA - margin

-22 %

-37 %

-22 %

-22 %

Driftsresultat

-12 748

-11 223

-12 748

-45 247

Investeringer

14 608

8 979

14 608

34 579

Kontantstrøm

-17 639

-16 182

-17 639

-32 891

32

17

32

27

359

399

359

386

tNOK

Aktiverte SIM (i hele tusen)
ARPU

97 335
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Inntekter

(*) Årsregnskapet er revidert, men ikke justeringene som skiller EBITDA og Justert EBITDA
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Totalt antall abonnenter ved utgangen av 1. kvartal 2022 var 32 150, en økning på 15 550 fra 1.kvartal 2021, og en
økning på 4 950 gjennom kvartalet, noe som gjør 1.kvartal 2022 til det kvartalet med nest høyeste vekst. Netto
organisk vekst for de siste 6 måneder er dermed over 10 000 SIM.
ARPU i 1.kvartal 2022 var kr 359, tilsvarende for 1.kvartal 2021 var kr 385. Gjennom selskapets vekst benytter
kundene seg av en større bredde i selskapets tjenestetilbud, og fordeling mellom prisplaner med store og mindre
pakker normaliseres. Da internasjonal roaming og andre tilleggstjenester som normalt benyttes utenfor landet
fortsatt var preget av lav reiseaktivitet post-covid, forventes det at fallet i ARPU bremses opp i takt med at
situasjonen normaliseres.
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Finansielle resultater
Inkl. tilgjengelig kapital og finansieringssituasjonen
Forholdene beskrevet under er relatert til konsernets utvikling i 1.kvartal 2022 (1.kvartal 2021)

Inntekter, utgifter og resultat
Inntekten for 1.kvartal 2022 summerte til NOK 34,7 mill.
(17,9). Dette gir en vekst på 94 %. Målt mot 4. kvartal
2021 er veksten på 15 %. Ved utgangen av 1. kvartal
2022 hadde selskapet 31 150 abonnenter, tilsvarende
var det 27 200 aktive ved utgangen av 4.kvartal 2021,
en vekst på 18 %.
Driftskostnadene i 1.kvartal 2022 er NOK 47,4 mill.
(29,1). Veksten i antall kunder, samt den kontinuerlige
styrkingen av egen organisasjon og utvikling av
samarbeidet med distribusjonskanalene er bakgrunnen
for økningen av disse kostnadene.
EBITDA i 1.kvartal 2022 er NOK – 6,6 mill. (-8,3). Se
Justert EBITDA for nærmere analyse.
Netto finans for 1.kvartal 2022 er NOK - 0,25 mill. (0,08). Engangshendelser og ikke- operasjonelle forhold
for 1.kvartal 2022 er identifisert til NOK - 1,0 mill. (1,7).
Dette er avsetninger for opptjent gevinst fra det
løpende insentiv-programmet (syntetiske aksjer), samt
avsatt bonus til øvrige samarbeidspartnere. Nedgangen
i avsetningen skyldes reduksjonen av aksjekursen.
Investeringer:
Sum anleggsmidler ved utgangen av 1.kvartal 2022 er
summerte til NOK 81,4 mill. (39,6). Denne veksten er i
hovedsak immaterielle eiendeler, da antall kunder har
økt signifikant, og selskapet balansefører kostnadene
ved anskaffelse av nye abonnenter, og avskriver
verdien. Videre er også posten utsatt skattefordel økt, i
hovedsak som følge av at selskapet har skattemessig
underskudd i 1. kvartal.

Kontantstrøm:
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter viser en
negativ strøm på NOK -3,0 mill. (- 7,2) i kvartalet.
Bedring av betalingsbetingelser hos leverandører samt
økning av kortsiktig gjeld trekker strømmen opp, mens
det negative driftsresultatet trekker andre veien.
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter viser en negativ
strøm på NOK -14,6 mill. (-9,0). Kostnaden for
anskaffelse av nye abonnenter aktiveres her.
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter viser en strøm
på NOK 0 mill. (0).
Finansiell posisjon
Konsernet har eiendeler til verdi av NOK 106 mill.
(95,4) ved utgangen av kvartalet. Videre har konsernet
egenkapital på NOK 36,8 mill. (73,5) ved utgangen av
kvartalet. Av disse er verdien av utsatt skattefordel
NOK 24,1 mill. (13,9).
Bankinnskudd er på NOK 11,4 mill. (45,8) ved
utgangen av kvartalet. Ut over dette har også selskapet
ubenyttede trekkrettigheter på NOK 20 mill. (9,0).
Langsiktig gjeld var på NOK 24,9 mill. (0,0). Av disse er
NOK 15,0 mill. (0,0) rentebærende.
For videre innsyn, se avsnittet «Hendelser etter
balansedag»
Personell og organisasjon
Ved utgangen av kvartalet var antall arbeidstakere i
konsernet til sammen 47 FTE (44), likt med forrige
kvartal. Inkludert eksterne ressurser som arbeider i
andre foretak, men for Nortel, gir konsernet arbeid for
80 personer.
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Risiko og usikkerhet
Nortel har identifisert disse gruppene av risiko for den
videre drift og utvikling, forretningsrisiko i bransjen,
risiko relatert til driften av selskapene, samt
likviditetsrisiko for drift og vekst. De mest signifikante
områdene er beskrevet under.
Markedsrisiko
Selskapet har begrenset med langsiktig rentebærende
gjeld, og omfanget av transaksjoner i utenlandsk valuta
er av insignifikant karakter. Selskapet har dermed
ingen sikringsinstrumenter, og er ikke utsatt for
vesentlig risiko knyttet til utvikling i rentenivå og
valutakurs.
Det er identifisert risiko for inntjening og marginbilde
gjennom endret konkurranseklima, innføring av ny
teknologi, samt endringer i de regulative betingelser
bransjen arbeider etter. Marginbilde fremover vil bli
styrket som følge av den vedtatt endringen fra status
som SP + til MVNO.
Selskapet overvåker disse forhold kontinuerlig, og har
ikke identifisert utvikling eller hendelser som i betydelig
grad hindrer planlagt utvikling av selskapet.
Videre er det identifisert risiko for at hendelser kan
svekke selskapets renomme gjennom uautorisert
spredning av personlige data som besittes av
selskapet. Selskapet har innført systemer med høy
grad av sikkerhet, samt ikke-papirbaserte rutiner og
arkiver som tilfredsstiller gjeldene lovverk på området.
Likviditetsrisiko
Det henvises til bekrivelse av finansiell aktivitet under
«Hendelser etter balansedag». Det er styrets vurdering
at selskapet gjennom disse hendelser blir tilført
tilstrekkelig likviditet til å sikre selskapets drift og vekst.
Tilgjengelig likviditet pr. 31.03.2022 er kr. NOK 11,4
mill. I tillegg har selskapet ubenyttede trekkrettigheter
på NOK 20 mill.

Kredittrisiko
Størstedelen av tjenestene Nortel leverer faktureres på
forskudd, dette bidrar til å dempe selskapets
kredittrisiko. Videre har selskapet kunder over hele
landet, samt i de fleste bransjer, og antall kunder er
relativt stort i forhold til inntekten. Selskapet har rutiner
for kredittsjekk av kunder før etablering av
kundeforhold, og overvåkning av Konkursregisteret for
å minimere tap. Selskapet har kostnadsført NOK 0,1
mill. som følge av konkurser blant kunder i kvartalet.
Hendelser etter balansedag
I ordinær generalforsamling i mars ble det vedtatt en
fullmakt til styret for gjennomføring av en rettet emisjon.
Den 7.april ble emisjonen avsluttet, noe som tilfører
selskapet NOK 77,8 mill. (brutto). Midlene er avsatt til
gjennomføringen av oppkjøpet av Atea Mobil, som
annonsert samme dag.
Det er videre kalt inn til ekstraordinær
generalforsamling som skal anholdes den 28.april, hvor
beslutning om gjennomføring av en reparasjonsemisjon
er hovedsaken. Om styrets innstilling følges, vedtas det
der en rettet emisjon på inntil NOK 15 mill. for de
aksjonærer som ikke fikk mulighet til å delta i den
forrige. Videre har selskapet får innvilget NOK 20 mill. i
langsiktig lån fra DNB, til utbetaling i april.
Vedrørende transaksjoner mellom nærstående
Det bekreftes at det ikke har vært vesentlige
transaksjoner mellom nærstående parter i den perioden
som rapporten dekker.
Ansvarsfraskrivelse
Noen av utsagnene i Nortels kvartalsrapport gir retning
for kommende perioder, og det faktiske utfallet kan bli
ulikt hva som det her gis uttrykk for. I tillegg til de
forhold som er tatt frem, kan det være andre forhold
som får påvirkning på konsernets utvikling fremover.
Dette kan være forhold som endringer i
konkurranseforhold, påvirkning fra den generelle
økonomiske utviklingen, endringer i markeds forhold,
endringer i nasjonale og internasjonale lover og
reguleringer, finansielle reguleringer og politisk risiko.
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Resultatregnskap

tNOK

Trafikk- og abonnements inntekter

Urevidert

Urevidert

Revidert

Note

Q1 2022

Q1 2021

2021

5

34 513

17 867

97 124

Andre inntekter

153

Sum inntekter

34 666

17 867

97 335

Trafikk -varekost

26 484

13 058

69 952

6 821

7 842

35 787

Andre driftskostnader

7 919

5 237

21 370

EBITDA

-6 558

-8 270

-29 774

6 190

2 952

15 473

-12 748

-11 223

-45 247

-244

-76

111

Personell

Av- og nedskrivninger

4

2

EBIT/Driftsresultat

Netto finans

211

Skattekostnad

1

-2 775

-2 504

-9 880

Resultat etter skatt

7

-10 218

-8 795

-35 256
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Balanse
tNOK

Note

Urevidert

Urevidert

Revidert

Q1 2022

Q1 2021

2021

Eiendeler
Immaterielle eiendeler

2

80 376

39 045

67 499

Varige driftsmidler

2

961

515

1 049

18

9

21

81 354

39 569

68 570

930

893

959

Kundefordringer

4 035

2 295

4 999

Andre kortsiktige fordringer

8 324

6 891

5 223

Bankinnskudd o.l.

11 401

45 749

29 040

= Sum omløpsmidler

24 690

55 828

40 221

106 044

95 397

108 791

144

144

144

Overkurs

36 694

73 373

46 912

= Sum egenkapital

36 838

73 517

47 056

15 000

0

15 000

9 948

0

11 125

= Sum langsiktig gjeld

24 948

0

26 125

Kortsiktig gjeld

44 257

21 879

35 609

= Sum gjeld

69 206

21 879

61 735

106 044

95 397

108 791

Finansielle anleggsmidler
= Sum anleggsmidler

Varer

= Sum eiendeler

Egenkapital og gjeld
Aksjekapital

Langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Annen langsiktig gjeld

= Sum egenkapital og gjeld
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Kontantstrøm

Alle tall i tnok

Q1 2022

Q1 2021

YE 2021

-3 032

-7 203

-9 262

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-14 608

-8 979

-38 543

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

0

0

14 915

-17 639

-16 182

-32 891

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse

29 040

61 931

61 931

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

11 401

45 749

29 040

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter
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Noter til regnskapet

Note 1 Generell informasjon og prinsipper for regnskapsutarbeidelse
Nortel AS og datterselskaper Nortel Marked AS utgjør konsernet Nortel AS (Nortel). Nortel selger hovedsakelig telekomtjenester
gjennom ulike abonnementstjenester, samt telekomprodukter via nettbutikk. Nortel tilbyr abonnement med fast pris, grenseløs
bruk og Telenordekning, og selskapets hovedkontor er lokalisert i Ålesund. Nortel er notert på Euronext Growth med tickeren
NTEL.
Det konsoliderte kvartalsregnskapet er utarbeidet etter de samme regnskapsprinsipper som fremkommer av årsregnskapet til
Nortel for 2021.
Skattekostnaden hensyntar både endring i både betalbar skatt og endring i utsatt skatt/skattefordel i perioden. Permanente
forskjeller påløpt i perioden er hensyntatt i sin helhet, mens 1/4 av endringen i midlertidige forskjeller mellom skattemessige og
regnskapsmessige verdier for året er tidfestet til kvartalet. Kvartalsregnskapet er ikke revidert.

Note 2 Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler (tall i TNOK)
Programvare

Immaterielle
eiendeler

Varige
driftsmidler

Sum

5 208

60 755

1 585

67 547

Tilgang

462

15 702

33

16 198

Avgang

0

0

0

0

Anskaffelseskost 31.03.2022

5 670

76 457

1 619

83 744

Akkumulerte avskrivninger 31.03.2022

2 550

23 317

657

26 525

Balanseført verdi 31.03.2022

3 120

53 140

960

57 220

463

5 605

122

6 190

1. Kvartal
Anskaffelseskost 31.12.2021

Periodens avskrivninger

Forventet økonomisk levetid
Avskrivningsplan

3 år

3 år

3 år

Lineær

Lineær

Lineær

De immaterielle eiendelene består i hovedsak av aktiverte utgifter direkte relatert til anskaffelsen av nye kunder.
Inkludert i immaterielle eiendeler i balansen er også utsatt skattefordel med NOK 24,1 mill,.
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Note 3 Egenkapital (tall i TNOK)

4. kvartal
Egenkapital 31.12.2021
Periodens resultat
Egenkapital 31.03.2022

Aksjekapital

Overkurs

Sum

144

46 912

47 056

0

-10 218

-10 218

144

36 694

36 838

Note 4 Bonusrelaterte avsetninger

Styret, ledelsen og andre nøkkelressurser for konsernet er deltakere i en incentivordning i form av syntetiske aksjer. Formålet
med ordningen er å sikre incentiver for verdiskaping i konsernet. De syntetiske aksjene gir deltakerne rett på kontantbasert
bonusutbetaling under gitte kriterier, som en fremtidig notering på Euronext Oslo eller Euronext Expand Oslo, eller ved salg av
minimum 80 % av selskapets aksjer.
For ansatte er det krav om ansettelse over en nærmere bestemt periode for å opptjene bonus under denne incentivordningen.
Kostnadsføring gjøres proporsjonalt med opptjeningstid. For leverandørene beregnes antall syntetiske aksjer basert på solgte
sim.
I 1. kvartal 2022 er avsetningen redusert med TNOK 1 554 (inkl. arbeidsgiveravgift) knyttet til denne incentivordningen. Avsatt
forpliktelse pr. 31.03.2023 er TNOK 8 268. Fra og med andre kvartal 2021 er dette klassifisert som annen langsiktig gjeld.
Kostnaden/avsetningen er beregnet basert på aksjekurs per 31.03.2023, fratrukket inngangsverdi på aksjene. Inngangsverdien
er nærmere angitt i den enkeltes avtale. De syntetiske aksjene gir ingen stemmerett eller rett til avkastning utover utbetaling
basert på verdi ved opptjening.
I tillegg til incentivordning ovenfor, har ledelsen en bonusavtale basert på oppnådd EBITDA og antall aktive sim-kort. Denne
bonusen har en øvre grense på 25 % av avtalt årslønn. Det er kostnadsført TNOK 0 i bonus til ledelsen i 1. kvartal 2022.
I 1. kvartal er det også avsatt for bonus til øvrig samarbeidspartner på TNOK 377. Bonusen er avsatt basert på antall aktive sim
generert av samarbeidspartner ved utgangen av 1. kvartal 2022. Avsatt forpliktelse pr. 31.03.2022 er TNOK 1 680. Bonusen
kommer til utbetaling ved en fremtidig notering på Euronext Oslo eller Euronext Expand Oslo, eller ved salg av minimum 80 %
av selskapets aksjer. Avsetningen er klassifisert som annen langsiktig gjeld.

Note 5 Driftsinntekter
Nortel opererer utelukkende i det norske bedriftsmarkedet. Inntektene til Nortel består av inntekter fra salg av telekomtjenester
og inntekter fra salg av telekomutstyr.
Salgsinntekter
Salg av telekomtjenester
Salg av telekomutstyr
Sum salgsinntekter

1. kvartal 2022

1. kvartal 2021

YE 2021

34 482

17 612

96 401

31

254

723

34 513

17 867

97 124
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Note66Aksjekapital
Aksjekapitalog
ogaksjonærinformasjon
aksjonærinformasjon
Note
Aksjekapitalen på NOK 144 165 består av 14 416 492 aksjer a NOK 0,01. Alle aksjene har like rettigheter.
Aksjonærer per 31.03.22

Total

Eierandel

Proff Invest AS*

3 013 000

20,9 %

Lapas AS

2 615 817

18,1 %

Stette Invest AS

2 243 675

15,6 %

Danske Bank A/S**

905 352

6,3 %

Viddals Gartneri AS

640 000

4,4 %

Byggtorget Holding

492 134

3,4 %

Investel AS

409 064

2,8 %

Marum Executive Search AS

385 269

2,7 %

Arisona Holding AS***

347 707

2,4 %

Robust 1 AS

320 512

2,2 %

Alpine Capital AS

298 944

2,1 %

Techvest AS

278 764

1,9 %

Høgnabben AS

254 300

1,8 %

Castling AS

213 212

1,5 %

RH-Invest AS

192 307

1,3 %

Icecube Invest As

187 061

1,3 %

TRH AS

177 300

1,2 %

Dag N. Nåheim****

165 841

1,2 %

Lindbank AS

160 256

1,1 %

13 300 515

92,3 %

1 115 977

7,7 %

14 416 492

100,0 %

Sum
Øvrige (eierandel < 1%)
Totalt antall aksjer

* Daglig leder Christian Pritchard eier 100 % av aksjene i Proff Invest AS
** Styremedlem Søren Sundahl disponerer denne posten
*** Styreleder Arild Hustad eier 50 % av aksjene i Arisona Holding AS
**** CFO Dag Nåheim
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Note 7 Resultat per aksje (tall i TNOK)
Q1 2022

Q1 2021

YTD 2022

YE 2021

Resultat etter skatt TNOK

-10 218

-8 795

-10 218

-8 795

Antall aksjer
Resultat per aksje NOK

14 416
-0,71

14 416
-0,61

14 416
-0,71

14 416
-0,61

Note 8 Hendelser etter balansedag

Den 7. april 2022 ble det offentliggjort at Nortel AS har inngått avtale med Atea AS om å kjøpe Atea Mobil. I forbindelse med
kjøpet, som har en øvre ramme på MNOK 72,5, er det gjennomført en rettet emisjon på MNOK 77,8. Den rettede emisjonen ble
fulltegnet den 8. april. Nortel AS har i forbindelse med kjøpet av Atea Mobil også fått utvidet finansieringsrammene med MNOK 20
til en samlet ramme på MNOK 55.
I tillegg til den rettede emisjonen, har styret innstilt på å gjennomført en reparasjonsemisjon på MNOK 15. Dette forslaget vil
behandles på ekstraordinær generalforsamling den 28. april.
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Alternative
utviklingstall
Nortel sitt regnskap er utarbeidet i samsvar med de regnskapsprinsipper som er beskrevet i årsregnskapet for 2021. I tillegg til
den regnskapsmessige fremstillingen av selskapets finansielle situasjon, er det selskapets intensjon å fremlegge en alternativ
presentasjon, alternative utviklingstall (AU) med den hensikt å vise selskapets underliggende utvikling over tid.
AU er justerte tallstørrelser, basert på de tallstørrelser som er presentert og utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og god
regnskapsskikk, definert, kalkulert, brukt konsistent og på en transparent måte over flere år, hvor det er hensiktsmessig. AU tar
opp og vurderer forhold som er utenfor normal drift, f.eks. engangshendelser og forhold som avsetninger for tekniske
migrasjoner, restrukturering, nedskrivninger, strategiske prosesser, refinansieringer og aksjebaserte kompensasjonsordninger.
Justert EBITDA (Earnings before Interest, taxes, depreciations and amortisations), er ett finansielt parameter som Nortel antar å
være relevant for investorer og analytikere.
Justert EBITDA er driftsresultat fratrukket avskrivninger, amortiseringer, verdifall, utenlandsk valuta forskjeller, samt
engangshendelser og ikke- operasjonelle forhold.

Justert EBITDA (tall i TNOK)

Første kvartal

Year end (**)

Urevidert

Urevidert

Urevidert

tNOK

Q1 2022

Q1 2021

31.12.2021

Driftsresultat

-12 748

-11 223

-45 247

Av- og nedskrivninger

6 190

2 952

15 473

EBITDA

-6 558

-8 270

-29 774

Migrasjoner

122

Oppstartskostnader nye produkter/markeder
Emisjon og børsintroduksjon

391
80

0

0

(*) Aksjekurs relaterte kompensasjoner

-1 176

1 660

8 066

Justert EBITDA

-7 532

-6 610

-21 317

(*) Se Note 4.
(**) Årsregnskapet er revidert, men ikke justeringene som skiller EBITDA og Justert EBITDA
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